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Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de pessoal médico, para um lugar na categoria 

de Assistente Graduado Sénior, da área hospitalar de Anestesiologia, da carreira especial médica, do mapa 

de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 

Aos dezanove de Fevereiro de 2020, reuniu no piso 6 do Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar Lisboa 

Norte (Pólo Hospital de Santa Maria), o Júri nomeado para Procedimento Concursal Comum para ocupação de 

um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de Anestesiologia do quadro de pessoal do 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, aberto por Deliberação do Conselho Diretivo do :OGP cujo aviso fo i 

publicado em Diário da República a 29 de Janeiro de 2020. 

O referido Júri é constituído por: 

- Presidente - Prof. Dr. Lucinda Ormonde, Assistente Graduado Sénior e Diretor do Serviço de Anestesiologia do 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE; 

- 12 Vogal Efetivo - Drª Isabel Maria Corado Serralheiro, Assistente Graduada Sénior de Anestesiologia do 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE; 

- 22 Vogal Efetivo - Dr. António Alberto Leandro Ferreira Roxo, Assistente Graduado Sénior de Anestesiologia 

do Serviço de Anestesiologia do Hospitalar Distrital de Santarém, EPE. 

Serviu esta reunião para elaboração da grelha e respectivos métodos de selecção e ponderação. 

Esta ata será disponibilizada aos candidatos, pelo serviço de Recursos Humanos do Instituto de Oftalmologia 

Dr. Gama Pinto 

Nada mais havendo a acrescentar, depois de lida, a presente ata será assinada por todos os elementos do júri . 

Apenso a esta ata encontra-se a grelha de classificação. 

O Presidente 
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Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de pessoal médico, para um lugar na categoria de Assistente Graduado Sénior, da área 
hospitalar de Anestesiologia, da carreira especial médica, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 

Avaliação e discusão Curricular 
Avaliação Ponderada 70% 

A} Exercfcio de funções no ilmbito da área de exerciclo profissional respectiva, tendo em conto a competincia técnico profissional, o tempo 

de exerclclo das mesmas e partldpaçao em equipas de urgindo e de apoia e enquadramento especializado á prática dinlco, com espedal Oa6 

enloque paro as otividades relevantes paro o salÍde publico e cuidados de sOlÍde primários, e o avalioçao de desempenho obtida. 

A.1 
Competência técnico profissional através do desempenho de funções de assistente e assistente graduado, atividade assistencial, 

3,00 
introdução de novas técnicas. 

A.2 Tempo de exercício de funções de assistente. 0,40 

A.3 Tempo de exercício de funções de assistente graduado. 0,40 

A.4 
Chefia de unidades médicas funcionais (responsável de Consultas de Anestesia, Unidades de Cuidados pós anestésicos, UCI, Dor, Analge, ia 

1,00 
de Parto, Urgência ou equivalentes) . 

Participação em Equipas de Urgência Interna/Externa (conSiderando -se a urgência interna a proveniente de doentes internados, externa 
A.5 

a que entra pelo Serviço de UrgênCia). 
1,00 

A.6 Enquadramento especializado á saude publica e cuidados de saúde primários. 0,20 

8} Atividodes de farmoçao nos internatos médicos e outras açaes de lormaç/Jo e educaçao médico frequentadas e ministradas. 0·2 vaiare,. Oa2 

6.1 Atividades de formação no internato de anestesiologia (orientador de formação, orientador de estágio, formação teórica). 1,00 

6.2 Ações de formação ministradas. 0,50 

6.3 Ações de formação frequentadas. 0,50 

C} Trabalhos publicados, em especial se publicados em revistas com revlsllo por pores e trabalhos apresentados publicamente, sob o forme ' 

oral ou de poster, e otividades de investigaçilo na área da sua especialidade, de acordo com o seu Interesse cientifico e nfvel de divulgaçll! , Oa4 

tendo em conta o seu valar relativo. CJ.4 valores 

C.1 Conferências. 0,80 

C.2 Comunicações ou posters. 1,00 

C.3 Presidente de mesas redondas . 0,70 

(.4 )Artigos publicados em revistas com revisão por pares (excluindo abstracts). 0,70 

C.5 Artigos publicados em revistas sem revisão por pares. 0,50 

C.6 Outras obras publicadas. 0,30 

D} aassificoçlla obtida na avaliaçilo na provo para obtençao do grau de consultor da respectiva área de larmaçilo especifico. 
I 

-, 
Oal 

E} &per/lncla, capacidade e opt/dllo para o gestilo de equipas, serviços e organlzoçile$. i Oa5 

F} Ativldodes docentes ou de Investi9açao relacionadas com a respectiva área profissional. Oa1 

G} OUtros factores de volarlzoçiJo profissional, nomeadamente tltulos académicos. 

Oal 

G.1 Títulos de valorização profissional. 0,40 

G.2 Sociedades Científicas. 0,20 

G.3 Júris de exame com participação efetiva. 0,40 
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Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de pessoal médico, para um lugar na categoria de Assistente Graduado Sénior, da área 

hospitalar de Anestesiologia, da carreira especial médica, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 

Avaliação Prova Prática 
Avaliação Ponderada 30% 

A) Apresentaçao e discusao de um plano de gestlJo clínica do Serviço ou Unidade da área de especializaçlJo fi qual concorre, tendo em vista: Da 20 

A.l Apreciação global do projeto; 5,00 

A.2 Maximização da Eficiência; 3,00 

A.3 
Melhoria contínua da qualidade; 3,00 

A.4 
Metas e objetivos a alcançar; 3,00 

A.S Forma de seguimento; 3,00 

A.6 Avaliação de resultados; 3,00 
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